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Znajdź nas na:

Zamieść ogłoszenie za darmo
w internecie, a w gazecie tylko za 6,99 zł

723 643 739
723 139 690

723 643 739
723 139 690

ul. Północna 70
41-902 Bytom

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PALIWA STAŁE

Oferta ważna do 30 czerwca 2014 w restauracji Burger King 
w Galerii Bałtyckiej. Oferty promocyjne i zniżki nie łączą się.

          
& MAŁE FRYTKI  
& NAPÓJ Z DOLEWKA 
W SUPER CENIE

9.95 zł

Reklama

Na pomysł święcenia pokarmów 
w tradycyjnych ubiorach przed kil-
koma laty wpadł Piotr Mankie-
wicz, twórca Muzeum Chleba w 
Radzionkowie, a wcześniej pracow-
nik kopalni Rozbark. Tegoroczna 
uroczystość będzie trzecią z kolei w 
takim wydaniu.

Poprzednio do kościoła św. Jac-
ka w strojach ludowych przyszło aż 
150 osób. Byli to nie tylko rozbarcza-
nie, ale także mieszkańcy Piekar Ślą-
skich, Radzionkowa, czy Chorzowa.

Poświęcenie pokarmów w tra-
dycyjnych strojach regionalnych 
odbędzie się w sobotę o 14:00.

Święcenie  
po rozbarsku
Wierni w strojach regionalnych przyjdą poświęcić 
żywność w kościele św. Jacka.
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Barbara Romanowska - młoda, 
ambitna, wykształcona absolwent-
ka Finansów i Bankowości w Wyższej 
Szkole Bankowej w Chorzowie. Wy-
chowuje 5-letnie dziecko, ma 31 lat, 
prowadzi własną działalność gospo-
darczą, a doświadczenie zawodowe 
zdobywała też, pracując w bankach  
w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Do tej pory nieznana na bytomskiej 
scenie politycznej, chce wnieść po-
wiew świeżości do polityki. Jak sama 
mówiła na zwołanej w ubiegłym tygo-
dniu konferencji prasowej, dobrze zna 
problemy Bytomia. Urodziła się w tym 
mieście i do tej pory tutaj mieszka. 
Podczas konferencji podkreślała, jak 
istotne są działania na poziomie eu-
ropejskim dla miast takich jak Bytom. 
Na liście PRJG startuje z 10. miejsca, 
ale jak nam powiedziała o tę pozy-
cję sama poprosiła Marka Migalskie-
go, który otwiera listę PRJG na Śląsku.  
O tym, że 10. miejsce to nie taka zła 
pozycja przekonuje nas Tomasz Choj-
nacki z ProjekBytom.pl, który pełni 
funkcję szefa bytomskich struktur Ja-
rosława Gowina - "Najlepsze miejsca 
na liście to pierwsze, drugie i dziesiąte 
właśnie".

Sztab Romanowskiej w nadcho-
dzących wyborach chce zagrać kar-
tą „kandydatka z Bytomia” - "głos 
oddany na mnie, to głos oddany na 

Bytom" - przekonywała na konfe-
rencji Romanowska. Chojnacki szuka 
poparcia wśród bytomskich ugru-
powań politycznych dla swojej kan-
dydatki, ale, jak sam przyznał, na 
razie nikt mu go jeszcze nie udzielił. 
Środowisko ProjektuBytom.pl mu-
siało się z tym liczyć i zapewne wie-
działo, że takie ugrupowania jak PO, 
PIS, BIS czy SLD mają swoich kandy-
datów i nie poprą nikogo z listy Go-
wina. O co więc chodzi z anonimową 
kandydatką do Europarlamentu? Na 
konferencji zapytaliśmy, czy w ra-

zie niepowodzenia w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego Barba-
ra Romanowska planuje ubiegać się  
o mandat radnej w Bytomiu. Nikt nam 
tego nie potwierdził – jednak z dużą 
dozą prawdopodobieństwa można 
przypuszczać, że właśnie tak będzie. 
Start w eurowyborach to wstęp do 
wyborów samorządowych i zapre-
zentowanie kandydatki odpowiednio 
wcześniej. W ten sposób Barbara Ro-
manowska rozpoczęła kampanię do 
wyborów samorządowych wyborami 
do Europarlamentu.

W 2012 roku w ramach budo-
wy tamtejszego centrum handlowe-
go na skrzyżowaniu Zabrzańskiej  
z Wyzwolenia ustawiono sygnaliza-
cję świetlną i zmieniono organizację 
ruchu. W efekcie droga prowadząca 
na osiedle stała się jednokierunkowa, 
z której na ul. Zabrzańską da się wje-
chać dopiero przy kościele Wniebo-
wstąpienia Pańskiego.

Zmiany wzburzyły mieszkańców, 
którzy zebrali kilkaset podpisów pod 
petycją do władz miasta i odgraża-
li się, że zorganizują blokadę na Za-
brzańskiej. Ratusz obiecał, że łącznik 
Zabrzańskiej z Wyzwolenia zostanie 
przesunięty o 50 m na zachód, aby 
wraz z wjazdem do dawnej kopalni 
utworzył jedno skrzyżowanie z czte-
rema wlotami, a dzięki temu główna 
ulica na osiedlu znów stała się dwu-
kierunkowa.

Teraz obietnica zostanie wprowa-
dzona w życie. Wcześniej gmina za-

kupiła od spółdzielni mieszkaniowej 
działkę potrzebną do przesunięcia 
ulicy, natomiast we wtorek 15 kwiet-
nia Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
rozstrzygnął przetarg na wykonawcę 
prac, który wygrała firma SKANSKA. 
Przebudowa skrzyżowania Zabrzań-
skiej z Wyzwolenia będzie kosztować 
gminę blisko 8 mln zł.

SKANSKA od pewnego czasu reali-
zuje wiele inwestycji w naszym mie-
ście. To właśnie ona wyremontowała 
ul. Siemianowicką, przebudowała to-
rowisko na ul. Moniuszki, kończy od-
budowę linii nr 7 do Łagiewnik,  
a niebawem rozpocznie moderniza-
cję torowiska i trakcji tramwajowej 
na ul. Jagiellońskiej i na Zamłyniu 
oraz uzbroi tereny inwestycyjne w 
miejscu dawnej kopalni Powstańców 
Śląskich na Stroszku, które mają zo-
stać włączone do Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

Skanska przebuduje skrzyżowanie
Mieszkańcy Szombierek doczekają się zmian na 

ul. Zabrzańskiej w rejonie wjazdu na teren dawnej kopalni.Jedyna kandydatka z Bytomia do Parlamentu Europejskiego startuje z Listy 
Polski Razem Jarosława Gowina (PRJG).

Na radną przez wybory do Europarlamentu

- LECZENIE LASEROWE ZMIAN 
CUKRZYCOWYCH,

- LECZENIE LASEROWE ZAĆMY 
WTÓRNEJ,

- LECZENIE LASEROWE JASKRY,
- DROBNE ZABIEGI 

OKULISTYCZNE,

- POLE WIDZENIA,
- USG OKA,
- OCT,
- ANGIOGRAFIA,
- PACHYMETRIA,
- TONOMETRIA,
- TOREFRAKTOMETRIA,

- USŁUGI KOMERCYJNE,
- USŁUGI ABONAMENTOWE,
- PAKIETY DIAGNOSTYCZNE,
- DOBÓR KOREKCJI OKULAROWEJ,
- DOBÓR KOREKCJI 

SOCZEWKOWEJ,
- NA MIEJSCU SALON OPTYCZNY

PORADNIA 
OKULISTYCZNA 

DLA DZIECI I 
DOROSŁYCH

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES ŚWIADCZEŃ PONADTO:

Bytom, Powstańców Warszawskich 64
tel. 32 745 42 37 | tel. kom. 603 20 46 46
www.okulistyka.zbmzdrowie.pl | e-mail: okulistyka@zbmzdrowie.pl

PROJEKTOWANIE
GRAFICZnE



3www.bytomski.pl piątek, 18 kwietnia 2014

Kupię przedwojenne pocztówki
Kupię pocztówki z przedwojennego
Bytomia (Beuthen) oraz dzielnic.
tel. 668 733 733

Schody z drewna
Oferujemy wykonanie oraz montaż 
schodów z drewna oraz na konstruk-
cjach betonowych .więcej o nas na www.
admar-schody.pl +48530194419  

Biuro Rachunkowe
Biuro Rachunkowe poleca usługi w za-
kresie prowadzenia księgowości Twojej 
działalności gospodarczej. 32-3870354 
www.elmarkserwis.bytom.pl

Świadectwa energetyczne i audyty
Wykonuję: -świad. charakterystyki ener-
getycznej budynków -audyty termo-
modernizacji (ociaplania) bud. Kom: 
608377170 
 
Fotograf ślubny
Zrobimy dla Was piękne zdjęcia, które z 
dumą będziecie pokazywać rodzinie 
i znajomym. tel. 510 605 344

Strony  internetowe  www
Strony budujemy już od 699 zł.
tel. 505 081 061

Na deskach Teatru wystąpiło oko-
ło 70 uczniów, którzy zaprezento-
wali bardzo wysoki poziom. Wśród 
tancerzy znaleźli się laureaci wielu 
konkurów międzynarodowych i ogól-
nopolskich. Program oraz choreogra-
fia występu przygotowywane były 
przez uczniów przez cały rok szkolny. 

Dla miłośników baletu już wkrót-
ce Ogólnokształcąca Szkoła Baleto-
wa organizuje dni otwarte, podczas 
których będzie można lepiej poznać 

działalność placówki. Odbędą się one 
14 kwietnia i 16 maja. 

Przed uczniami „Baletówki” 
w  tym roku szkolnym jeszcze kilka 
ważnych momentów - w ostatnich 
dniach kwietnia zawalczą o laury we 
Francji, a w czerwcu wezmą udział w 
konkursie dla najmłodszych tancerzy 
szkół baletowych. Odbędzie się on  
w Bytomiu i przyciągnie artystów  
z całej Polski. 

Inspiracją dla stworzonego graffi-
ti jam byli Superbohaterowie. Malu-
nek powstał bardzo spontanicznie i, 
jak mówią organizatorzy, jest bardzo 
oryginalną formą sztuki, która odci-
na się od wulgarnych napisów na mu-
rach.

Naprawdę kolorowo w Bytomiu 
będzie jednak dopiero za tydzień. 
Wszystko to za sprawą tradycyjnego 
już przemarszu Superbohaterów. Od 
kilku lat organizatorzy bytomskie-

go „Festiwalu Dziwnie Fajne” przy-
ciągają do miasta tłumy bohaterów. 
Bawiąc udowadniają, że wystarczy 
mały krok i drobny uczynek, żeby 
stać się właśnie superbohaterem.

Przykładem postaw promowa-
nych na Festiwalu są chociażby pro-
ste zachowania ekologiczne, jak 
gotowanie pod przykryciem, które 
zużywa o 30% mniej energii. Super-
bohaterowie udowadniają, że małe 
działania, mogą dać duży efekt. Ich 

ekologiczne inicjatywy są już znane 
w całej Polsce na tyle, że są oni zapra-
szani na ekologiczne warsztaty, cho-
ciażby na Przystanku Woodstock.

Każda edycja „Festiwalu Dziw-
nie Fajne” przyciąga coraz więcej 
pozytywnie zakręconych Superbo-
haterów. W pierwszym przemarszu 
udział wzięło 30 osób, rok później 
uczestników było już 500. W tym ro-
ku jest duża nadzieja, że wspólnie po-
bijemy rekord.

Wielkie widowisko w wykonaniu uczniów Szkoły 
Baletowej im. L. Różyckiego pokazywane było na scenie 
Teatru ROZBARK. Tancerze przygotowali na występ spe-
cjalny program – oparty na tańcu współczesnym, ludowym  
i kilku wariacjach z klasycznych baletów. 

Uczniowie Baletówki w Teatrze Rozbark

Za sprawą organizatorów –Festiwalu Dziwnie Fajne– do Bytomia zjechali najlepsi śląscy graficiarze.  
Po co? By dodać miastu trochę kolorów. Efektem ich pracy jest nowa, bardzo kolorowa, odsłona ulicy Zabrzańskiej.

Supergraffiti na Zabrzańskiej

Lokale gastronomiczne działające 
przy głównym placu naszego miasta 
wystawiły na zewnątrz stoliki i para-
sole. W mijającym tygodniu zrobiły to 
Kawiarnie Bacarra i Suplement, piz-
zeria Sycylia oraz Pub 14, który także 
rozłożył ogródek na centralnej płycie 
Rynku. W najbliższym czasie powinny 
podobnie postąpić pozostałe lokale.

Prawdopodobnie w tym roku 

ogródki letnie pojawią się pierwszy 
raz na ul. Rycerskiej, która w ostatnich 
latach przybrała charakter ulicy knaj-
pianej. Działa tam Herbaciarnia Her-
bata nawiązująca swoim klimatem do 
kultowej Fanaberii, malutka włoska 
restauracja pod nazwą Wagon oraz 
dwa puby. Właściciele lokali rozma-
wiają z władzami miasta, by zamknąć 
krótki, zaledwie ok. 50 m odcinek 

uliczki, by móc ustawić tam stoliki.
Od tego tygodnia fontanna na 

Rynku znów działa. Miejski Zarząd 
Zieleni i Gospodarki Komunalnej uru-
chomił już niemal wszystkie wodo-
tryski. Są już czynne fontanny przed 
Ratuszem, na placach Akademickim, 
Sikorskiego i Targalskiego. Natomiast 
dopiero w czerwcu zostanie urucho-
miona fontanna w Parku Kachla.

Na Rynek dotarła wiosna. Fontanna trysnęła wodą i pojawiły się pierwsze 
ogródki kawiarniane.

Wiosna na Rynku
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Między innymi: fotograficzne wy-
stawy: „Stary Bytom” oraz „Kolory 
miasta w sztuce nieprofesjonalnej. 
Ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu”. Uroczyste otwarcie No-
cy o 18:00, a cała impreza potrwa do 
24:00. Prócz wystaw, dla uczestni-
ków, przewidziano „Noc z herbatą”, 
czyli prezentację herbat firmy Oxalis 
połączoną z degustacją. Poprowadzi 
ją bytomska herbaciarnia „Herbata” z 
ulicy Rycerskiej. Odbędą się także za-
jęcia „Moda jako narzędzie propagan-
dy”, na których Aleksandra Misiołek 
opowie o różnych funkcjach mody. 
Katarzyna Majzer, projektantka, za-
prezentuje z kolei współczesne sty-
lizacje inspirowane cytatami oraz 
wizerunkami historycznych posta-
ci kobiecych. Do tego: zabawy i gry w 
średniowiecznym Bytomiu.

Dla miłośników muzyki zapla-
nowano z kolei koncert kameralny 

„W bytomskim salonie”. Rozpocznie 
się on o godzinie 19:00 w Sali Gor-
czyckiego i otworzy wystawę „Sta-
ry Bytom”. Usłyszeć będzie można 
duet fortepianowy Hanny Balce-
rzak i Aleksandry Gajeckiej-Anto-
siewicz oraz Kwartet Akademos. 
Zaprezentują oni, m.in. nigdy nie pre-
zentowane publicznie od 1945 roku 
utwory bytomskich kompozytorów: 
Paula Kraussa i Heinricha Schulzt-
-Beuthena.

W programie przewidziano także 
atrakcje dla miłośników literatury. W 
cyklu „Literatura w kuchni. Kuchnia w 
literaturze” zorganizowane zostanie 
spotkanie pt. „Zupy białe, zupy rumia-
ne, rosoły delikatne...”. Rozpocznie się o 
20:30 w Sali Kolumnowej.

Prócz powyższych atrakcji, przez 
całą Noc Muzeów w gmachu głów-
nym będzie można wziąć udział w 
warsztatach asamblażu opartych na 
twórczości Władysława Hasiora. Ich 
uczestnicy wykonają własne prace 
inspirowane wybranym dziełem ar-
tysty. Będzie można także zobaczyć 
wystawę jego prac. Odbędą się rów-
nież warsztaty „Sztuka w działaniu”, 
podczas których będzie można cho-

ciażby spróbować współczesnych 
technik artystycznych, które zapro-
ponuje Dział Edukacji Muzeum Gór-
nośląskiego.

W budynku przy ulicy W. Korfan-
tego 34a zaplanowano III Targi Sztu-
ki Młodych, a w muzealnej świetlicy 
zajęcia „Tajemniczy świat zwierząt”. 
W ich trakcie Andrzej Pająk poka-
że uczestnikom żywe gady i pająki. O 

21.00 będzie można także obejrzeć 
film „Nadejdą jeszcze chwile” w re-
żyserii Leszka Staronia, a 22.30 zwie-
dzający będą mogli uczestniczyć w 
„Finiszu Rajdu Ptasiarzy”.

Niezwykle ważnym momentem 
Nocy Muzeów będzie koncert „Pod 
osłoną nocy”. Wśród wykonawców 
znajdzie się EVAH – Ewa Uryga i trio 
jazzowe. EVAH jest uznawana za je-

den z najlepszych głosów jazzowych i 
soulowych w Polsce, porównywanych 
do Elli Fitzgerald czy Mahali Jack-
son. Towarzyszyć jej będzie trio: Da-
riusz Ziółek na gitarze basowej, Piotr 
Wrombel na fortepianie elektrycz-
nym i Grzegorz Poliszak na perkusji. 
W programie znajdą się utwory mi-
łosne z repertuaru Whitney Houston, 
Roberty Flack i Lionel’a Richie.

Noc Muzeów, co w Bytomiu?
Tegoroczna Noc 

Muzeów została zaplanowana 
na sobotę, 17 maja. Jakie 
atrakcje czekają nas  
w Bytomiu? 
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Bytomianie mieli głosować na 
kandydatów spoza swojego miasta. 
Na żadnej liście do eurowyborów 
nie znalazł się bytomski kandydat, a 
ostatni, który miał taką szansę, rad-
ny Mariusz Janas z PIS ostatecznie 
nie trafił na listę. Teraz to się zmie-
niło. Swoją kandydatkę ujawnia To-
masz Chojnacki z projektbytom.pl. 
Będzie stratowała z listy „Polski Ra-
zem Jarosława Gowina” (PRJG). To-
masz Chojnacki z projektubytom.pl 
to od jakiegoś czasu reprezentant Ja-
rosława Gowina w Bytomiu.

Do naszej redakcji trafił list 
otwarty kandydatki Barbary Roma-
nowskiej z koła PRJG w Bytomiu. 
Ta nieznana dotychczas w naszym 
mieście osoba będzie stratowała 
z 10. miejsca listy Gowina i będzie 
wspierana przez projektbytom.pl. Z 

tego co udało się nam dowiedzieć, 
pani Barbara w Bytomiu prowadzi 
własny biznes i jest samotną matką 
wychowującą dziecko. Do tej pory 
kompletnie nieznana na bytomskiej 
scenie politycznej Romanowska ma 
być odpowiedzią na brak kandyda-
tów z Bytomia. Jak mówi nam To-
masz Chojnacki, każdy bytomianin 
powinien głosować na „swojego” 
kandydata. Jak nas przekonuje co-
raz więcej decyzji zapada w Europie 
i Bytom powinien mieć tam swojego 
reprezentanta. 

Więcej szczegółów dowiemy się 
na początku przyszłego tygodnia 
podczas konferencji prasowej, któ-
ra ma zostać zorganizowana przez 
PRJG. List otwarty Barbary Ro-
manowskiej można przeczytać na 
łamach naszego internetowego wy-
dania www.bytomski.pl.

Bytom ma swojego kandydata  
do Europarlamentu
Żadne ugrupowanie poli-
tyczne w Bytomiu nie wysta-
wiło swojego kandydata do 
Europarlamentu. Swoją szansę 
zwietrzył Tomasz Chojnacki i 
wystawia kandydatkę.

Podczas konferencji praso-
wej z udziałem przedstawicieli 
Urzędu Miasta zainaugurowano 
inicjatywę, która potrwa do 1 
czerwca. Akcja „Kilometry Do-
bra” ma ogólnopolski charakter 
i prócz Fundacji z Bytomia włą-
czyły się w nią także organizacje 
charytatywne z Opola, Krakowa, 
Lublina, Białegostoku i Radlina. 
Będą one próbowały zebrać w 
poszczególnych miastach pienią-
dze na swoje cele statutowe. Za-
sady akcji są jasne: organizacje 
chcą uzbierać 77 kilometrów zło-
tówek, które przeznaczone zo-
staną na ich działalność, a przy 
okazji pozwolą także na pobicie 
Rekordu Guinessa. Obecnie na-

leży on do organizacji BG/ BORG 
Kirchdorf an der Krems z Austrii, 
która uzbierała ciąg jednocentó-
wek euro o długości 75,24 km.

Finał akcji w Bytomiu odbę-
dzie się na rynku przy okazji 
obchodów Dnia Dziecka. Towa-
rzyszyć mu będą liczne imprezy 
dla dzieci w mieście, a kluczo-
wym momentem wydarzenia 
będzie układanie złotówek w ki-
lometry. Monety o nominale 1 zł 
mają zostać przyklejone na ta-
śmy o długości 1 metra, na któ-
rych mieszczą się 44 sztuki. 77 
km złotówek oznaczałoby więc 
uzbieranie 3 mln 388 tys. zł. Na 
budowę ośrodka potrzeba w su-
mie 8 mln zł.

Organizatorem akcji jest Pol-
skie Stowarzyszenie Fundrasingu, 
którego celem jest wspomaganie 
działań służących pozyskiwaniu 
pieniędzy w interesujący i nie-
standardowy sposób. Włączyć 
się w „Kilometry Dobra” moż-
na oczywiście przekazując sym-
boliczne złotówki na realizację 
akcji. Zgodnie z zapowiedzia-
mi od kwietnia pieniądze mają 
być zbierane przed kościołami,  
w centrach handlowych, na stro-
nie Fundacja Dom Nadziei oraz 
podczas trwania finału. W akcję 
mają zostać także włączone szko-
ły w Bytomiu. Fundacja zaprasza 
także do pomocy wolontariuszy, 
którzy zaangażują się w organi-
zację finału.

Fundacja „Dom Nadziei” od 
ponad 19 lat zajmuje się w Byto-
miu leczeniem dzieci i młodzie-
ży uzależnionej. Budowa nowego 
ośrodka ma wesprzeć jej dzia-
łania, zwiększyć ich skalę i po-
lepszyć warunki dla osób, które 
znajdują się pod jej opieką. BT

Pierwszego kwietnia w Biurze 
Promocji Bytomia zainauguro-
wano akcję „Kilometry Dobra„, 
w której udział bierze m.in. 
Fundacja „Dom Nadziei„. Celem 
kampanii w naszym mieście 
ma być zebranie pieniędzy, 
które przyspieszą budowę 
nowego ośrodka dla Fundacji.

Będą zbierać na nowy ośrodek
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Bytomscy policjanci zatrzymali 
34-latka. Mężczyzna podczas sprzeczki 
zranił nożem swojego teścia. 50-latek 
trafił do szpitala z ranami ciętymi twa-
rzy oraz rąk. Mieszkaniec Świerklańca 
został już przesłuchany. Odpowie teraz 
przed prokuratorem. Grozi mu do 5 lat 
więzienia.

Do awantury między mężczyznami 
doszło na klatce schodowej jednej  
z kamienic w centrum Bytomia. Z rela-
cji śledczych wynika, że 34-latek przy-
szedł do swojej żony, z którą obecnie 
nie mieszka. W mieszkaniu tym był oj-
ciec kobiety. Pomiędzy mężczyznami 
doszło do sprzeczki oraz szarpaniny, 
podczas której 34-latek wyciągnął nóż 
i ugodził nim swojego teścia.

Sprawca uciekł a 50-latek trafił do 
szpitala z ranami ciętymi twarzy oraz 
rąk. Policjanci zatrzymali nożownika  
w mieszkaniu, które wynajmuje  

w Stroszku. Mężczyzna miał przy so-
bie telefon komórkowy, który, jak się 
okazało, został skradziony w innym 
mieście.

Śledczy ustalili, że 34-latek jest 
poszukiwany i ma do obycia karę 
więzienia. Po przesłuchaniu został 
przewieziony do zakładu karnego, 
gdzie spędzi najbliższe miesiące. Teraz 
odpowie przed prokuratorem. Grozi 
mu do 5 lat więzienia.

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
26-latka, który miał ponad 2 promile al-
koholu w organizmie. Mężczyzna rzucił 
się z pięściami na mundurowych oraz 
ich zwyzywał. Bytomianin usłyszał już 
zarzuty. Teraz odpowie przed prokura-
torem. Grozi mu do 3 lat więzienia.

W niedzielę wieczorem policyjny pa-
trol z bytomskiej drogówki kontrolował 
samochód przy ulicy Zabrzańskiej. Po za-
kończonej kontroli policjanci zauważy-

li jak nieopodal nich na chodniku siedzi 
mężczyzna z nogami wyłożonymi na uli-
cę. Takie zachowanie narażało go na nie-
bezpieczeństwo i stwarzało zagrożenie  
w ruchu ulicznym.

Mundurowi postanowili zwrócić 
mu uwagę. Na widok stróżów prawa 
mężczyzna zaczął używać wulgary-
zmów w ich kierunku. Po podejściu do 
niego, rzucił się z pięściami na nich.

Policjanci obezwładnili napastnika 
i zatrzymali go. Okazał się nim 26-let-
ni bytomianin, który był pod wpływem 
alkoholu. Badanie alkomatem wska-
zało u niego ponad 2 promile alkoholu  
w organizmie.

Mężczyzna usłyszał wczoraj zarzu-
ty napaści na policjantów oraz ich znie-
ważenia. Teraz o jego losie zdecyduje 

prokurator. Grozi mu do 3 lat więzienia.
Policjanci z Bytomia zatrzyma-

li 3 handlarzy narkotyków. Mężczyźni  

w wieku od 19 do 47 lat usłyszeli już 
zarzuty. Ponadto kryminalni przejęli 
prawie 200 działek dilerskich narkoty-
ków. Grozi im teraz do 10 lat więzienia.

To kolejne zatrzymania handlarzy 
narkotyków w Bytomiu. W ubiegłym 
tygodniu pisaliśmy o dilerze zatrzyma-
nym w dzielnicy Stroszek – „Stroszek: 
Diler narkotyków zatrzymany”.

Tym razem kryminalni z bytomskiej 
komendy zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej rozbi-
li trzyosobową grupę handlarzy nar-
kotyków. W ręce stróżów prawa trafiło  
3 mężczyzn w wieku od 19 do 47 lat. 
Policjanci przejęli również prawie 200 
działek dilerskich amfetaminy i ma-
rihuany. Dilerzy usłyszeli już zarzuty. 

Grozi im teraz do 10 lat więzienia.
Policjanci z Bytomia zatrzyma-

li szajkę włamywaczy i paserów w 

Poszukiwany przestępca  
ugodził nożem swojego teścia

Z pięściami na policjantów

Dilerzy zatrzymani 
Policjanci zatrzymali 
szajkę włamywaczy

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna
wieku od 22 do 34 lat. Bytomianie 
dopuścili się łącznie 11 przestępstw. 
Policjanci odzyskali część łupów. 
Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi 
im teraz do 10 lat więzienia.

K r y m i n a l n i   z   k o m i s a r i a t u  
w Szombierkach zajmowali się spra-
wą licznych włamań, do których do-
szło na przełomie sierpnia i września 
2013 roku. Sprawcy włamywali się 
do piwnic, barów, kiosków i magazy-
nów. Ich łupem padał głównie sprzęt 
elektroniczny, elektronarzędzia i ro-
wery. Do przestępstw dochodziło  
w rejonie ulicy Zabrzańskiej, Konsty-
tucji i Ustronie. Stróże prawa zatrzy-
mali łącznie 7 osób w wieku od 22 do 
34 lat. Jak ustalili śledczy, dokonali 
oni łącznie 11 przestępstw. Zebrany 
przez kryminalnych materiał dowo-
dowy pozwolił na przedstawienie im 
zarzutów włamań oraz paserstwa. 
Policjanci odzyskali część zrabowa-
nych przedmiotów. Podejrzanym 
grozi do 10 lat więzienia.

Informuje młodszy aspirant Tomasz Bobrek, rzecznik prasowy Komendy miejskiej Policji w Bytomiu

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. (BPK), przypomina o usłudze 
dostępnej na stronie internetowej Spółki, 
dzięki której klienci BPK mogą przesyłać 
stan licznika drogą elektroniczną.

Potwierdzenie zgłoszenia otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail.

Masz pytania, zadzwoń! 
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom 
Tel.: (32) 39-67-145

Znajdź nas na Facebooku!
www.facebook.com/BPKBytom

Zgłoś stan licznika przez Internet!

Wystarczy tylko:
• wejść na naszą stronę internetową: www.bpk.pl, 
• kliknąć w znajdujący się po lewej stronie link  

„Prześlij stan licznika”,
• wypisać formularz  i gotowe!
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Trener Polonii Bytom remis od-
biera jako porażkę, a Szombierki 
przegrały po golu samobójczym. W 
ramach 24. Kolejki II ligi Polonia By-
tom zremisowała na własnym sta-
dionie z drużyną Ostrovii Ostrów 
Wielkopolski. Bramkę dla Polonii By-
tom strzelił w drugiej połowie meczu 
Dawid Cempa. Celem bytomian by-
ło zwycięstwo, stąd trener Grzegorz 
Kurdziel nie ukrywał rozczarowania, 
podczas konferencji prasowej powie-
dział: "Bardziej odbieramy ten remis 
jak porażkę, ponieważ graliśmy u sie-
bie". Następny mecz Polonia Bytom 
rozegra z Odrą Opole.

Pechowo GKS Szombierki Bytom 
przegrały swoje spotkanie z Piastem 
II Gliwice 1:2. Spotkanie odbyło się 
w ramach III ligi grupy północnej. 
Bramki dla Szombierek zdobyli 
Pach i Cymański, przy czym Cymań-
ski strzelił gola samobójczego. Skra 
Częstochowa będzie najbliższym ry-
walem Szombierek Bytom. Sobotni 
mecz z pewnością nie będzie należał 
do łatwych, bowiem częstochowianie 
nie przegrali dotąd żadnego z ligo-
wych spotkań.

Polonia remisuje  
Szombierki przegrywają

„Kilometry Dobra” to inicjatywa, 
która polega na zbiórce pieniędzy na 
szczytny cel, wymianie ich na jedno-
złotowe monety, a następnie ułożeniu z 
nich jak najdłuższego łańcucha. Zebra-
ne w Bytomiu fundusze mają posłużyć 
budowie nowego ośrodka terapeutycz-
nego dla dzieci i młodzieży uzależnio-
nej od substancji psychoaktywnych.

W sumie ułożyliśmy 37 m „Kilo-
metrów Dobra”. Bardzo dziękujemy 
wszystkim naszym Darczyńcom - pi-
szą na swojej stronie wolontariusze  
z fundacji.

Akcja potrwa do końca maja, a jej fi-
nał odbędzie się 1 czerwca, kiedy na 
bytomskim rynku monety jednozło-
towe zostaną ułożone na specjalnych 
taśmach, których długość zostanie póź-
niej zmierzona.

Inicjatywa ma duży zasięg – bio-
rą w niej udział wolontariusze z Bia-
łegostoku, Lublina, Krakowa, Opola 
i Radlina. Zbierają oni fundusze na 
określony wcześniej cel w swoich 
środowiskach. Jeśli miastom uda się 
utworzyć łańcuch jednozłotówek  

o długości 77 kilometrów, pobiją re-
kord Guinessa.

Prócz zbiórki pieniędzy przez wo-
lontariuszy, do akcji można włączyć się 
w wyznaczonych miejscach.

Lista wyznaczonych punktów:
Urząd Miejski, ul. Parkowa 2, Punkt 
Informacyjny (parter), Urząd Miej-
ski, ul. Smolenia 35, Punkt Informa-
cyjny i biuro podawcze,  Urząd Stanu 
Cywilnego, ul. Olejniczaka 22, Fischer 
Mariola Pracownia Krawiecka, ul. 
Strażacka 8, Cukiernia „U Michała”, ul. 
Korfantego 2, Cukiernia „U Michała”, 
ul. Moniuszki 6, Piekarnia i Cukiernia 
KWAPISZ, ul. Francuska 60, Piekarnia 
i Cukiernia KWAPISZ, ul. Daleka 12, 
Piekarnia i Cukiernia KWAPISZ, ul. 
Stolarzowicka 37D, Studio Fotogra-
ficzne FOTO HANKA, ul. Piłsudzkiego 
62, SPOŁEM Bytom Delikatesy (C.H. 
Agora), pl. Kościuszki 1, SPOŁEM By-
tom Delikatesy ul. Moniuszki 9, SPO-
ŁEM Bytom Mini Sam, ul. Fałata 20b, 
SPOŁEM Bytom Mini Sam, ul. Tysiąc-
lecia 21a.

Pierwsze –Kilometry Dobra"
Wolontariusze Fundacji –Dom Nadziei" w ciągu 

pierwszych dnia akcji –Kilometry Dobra" pozyskali ponad 
1600 zł. Fundusze zbierali w Centrum Handlowym Agora 
oraz w trakcie turnieju piłkarskiego w Hali –Na Skarpie"     
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Niebo istnieje– naprawdę 11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 
21:50

Droga do zapomnienia 14:00, 17:40, 20:45

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 3D 
dubbing

11:15

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 
3D napisy

19:00, 21:45

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 
2D dubbing

16:20

Kamienie na szaniec 10:30

Karol, który został świętym 10:15

Kochanie, chyba Cię zabiłem 16:00, 19:30, 21:30

Need for Speed 18:40, 21:20

Niezgodna 12:10, 17:40, 20:30

Noe: Wybrany przez Boga 3D napisy 18:30 

Noe: Wybrany przez Boga 2D napisy 15:45, 21:15

Noe: Wybrany przez Boga 2D dub 13:00

Snowpiercer 15:00, 20:00, 22:30!

Syn Boży - dubbing 10:30, 13:15

Syn Boży - napisy 18:00

Cinema City

Bytomska linia tramwajowa nr 38 jest jedną 
z najkrótszych w Europie. Jej długośc wynosi 
zaledwie 1350 m.

Mądrości
Bytomskie

Dla dzieci | O szewczyku, strasznym 
smoku, czarownicy i królewnie
18 Kwietnia, 17:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Koncert | Jan "Kyks" Skrzek solo
18 Kwietnia, 20:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Impreza | Old school Friday
18 Kwietnia, 21:00
Stara Platforma, Rynek 26

Impreza | Fraj Daj Party
18 Kwietnia, 23:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Impreza | Old's Cool Party
19 Kwietnia, 21:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Impreza | Soulfunk Digger
19 Kwietnia, 21:00
Museum Music Republic, pl. Sobie-
skiego 2

Impreza | Happy Easter Party
20 Kwietnia, 21:00
Cosmopolitan Club, ul. Pow. Warszaw-
skich 30a
 

Teatr | Phantom
21 Kwietnia, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Koncert | Chór "Harmonia"
21 Kwietnia, 18:00
Kościół św. Krzyża, ul. Frenzla 42

Spotkanie | Rozkwitnij na wiosnę
24 Kwietnia, 17:00
Muzeum Górnośląskie, ul. Korfantego 34

Teatr | Straszny Dwór
24 Kwietnia, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Teatr | Uroczystość
24 Kwietnia, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Impreza | Jam Session blues i okolice
24 Kwietnia 2014, 21:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Impreza | Karaoke
24 Kwietnia 2014, 21:00
Pin-Up, pl. Kościuszki 1

Imprezy i kultura w Bytomiu:
www.bytomski.pl/wydarzenia-w-bytomiu

POKAZY PRZEPREMIEROWE i PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

LEGO   Przygoda 2D 12:30

Muppet: Poza prawem - dubbing 10:00, 14:40, 17:00

Pan Peabody i Sherman 2D 11:30, 15:30

Pan Peabody i Sherman 3D 13:30

Sarila 10:40, 14:30

Sarila 3D 12:40, 16:30

! - tylko w piątek i niedzielę

KINO FAMILJINE

- Tata, jako jest różnica między 
wizytą a wizytacją? - pyta syn 
Masztalskiego. 
- Wytłumaczę ci to, Synku, na 
przykładzie. Widzisz, jak my jadymy 
do mojej teściowej, a twojej, babci, to 
jest wizyta - odpowiada Masztalski 
- a jak ona przyjeżdżo do nos, to jest 
wizytacja.

- Panie Gajda, czy wasza kobieta jest 
w doma?
- Nie, przed trzema godzinami 
poszła na pięć minut do sąsiadki.
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